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TEORETICKÉ ÚLOHY 

Chemická olympiáda – kategória D – 51. ročník – šk. rok 2014/15 
Domáce kolo 
 
            Meno: .................................................. 

Válaszlap                                                 Spolu bodov: ................................... 

 

1. feladat     (18 p)  

1. A kémiai kötés típusa a hidrogén molekulában (szlovák nyelven). 

2. Ellenőrizhetetlen égési folyamat (szlovák nyelven).  

3. Kémiai elem, melynek protonszáma 47 (szlovák nyelven).  

4. Vegyületek, amelyek OH– aniont tartalmaznak (szlovák nyelven).  

5. Az emberiség számára nagy veszélyt jelent az ózon .................. (szlovák nyelven). 

6. A lítium, nátrium és a kálium az ............... fémek közé tartoznak (szlovák nyelven). 

7. A legegyszerűbb szerves vegyület.  

8. O3. 

9.   Az elemek periódusos táblázatának vízszintes sora (szlovák nyelven). 

10. Az anyag halmazállapot változása szilárdból gázneműre (szlovák nyelven).  

11. Kémiai elem, amely a 2. periódusban található, és a vegyérték héján (legkülső) 5  

elektronja van (szlovák nyelven). 

12. Két vagy több komponenst tartalmazó anyag (szlovák nyelven).  

 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.             

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

 



a)  Töltsétek ki a keresztrejtvényt és írjátok le a megfejtést.  

A helység neve, ahol a kémia órán a kísérleteket végezzük .............................. 

b) A megfejtett szó betűiből alkossatok 10 kémiai elem vegyjelét és írjátok le 

neveiket. A betűket bármilyen sorrendben használhatjátok.  

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

2. feladat (18 p) 

Olvassátok el a következő szöveget. 

Az alumínium, vas és réz az ember számára nagy jelentőségű fémek.   

Az alumínium a világon a második legszélesebb körben használt fém. Megfelelő 

tulajdonságainak köszönve helyettesíti pl. az acélt és a rezet. Az alumínium 

a sorrendben nem csak a ......................... legelterjedtebb elem a Földön, de 

végigkísér bennünket mindennapi életünkben úgy, hogy gyakran nem is tudatosítjuk. 

Alkalmazható szinte valamennyi iparágban – jelentősége nagymértékben növekszik 

a közlekedésben, főleg a gépjármű és repülőiparban, de az építő és elektromos 

iparban is használható  

Vas a sorrendben a ......................... legelterjedtebb elem a Földön. Jelenleg 

a legszélesebb körben használt fém. Annak ellenére, hogy az emberiség ősidők óta 

ismeri, nagyobb ipari termelése csak a 18. században kezdődött. A vas kitermelése 

vasércből redox reakciókon alapul szénnel és szén-monoxiddal, amely az 

úgynevezett.........................megy végbe. A vas fontos ............................ elem. 

A ....................... nevű vérfestékben található, melynek nagy jelentősége van 

a melegvérű emlősök szervezetében az ...................... szállításánál a tüdőből 

a sejtekbe.   

A réz .........................  színű nemesfém. A réz műszaki célokra mint tiszta fém 

használható, és mint .........................  más elemekkel. Alkalmazzák például huzalok, 

lemezek, csövek és érmék gyártásánál. Vegyületeit a mezőgazdaságban 

növényvédőszerekben, fa és bőrvédelemben, galvanizálásra és más ipari célokra 

használják. A réz ötvözeteit különböző ágazatokban alkalmazott készülékek és 

eszközök gyártására használják.  

Oldjátok meg a feladatokat: 



a) Töltsétek ki  a szöveg hiányzó részeit.  

b) Nevezzétek meg két réz ötvözetet ....................................................................... 

c) Nevezzetek meg két ércet, amelyből a vasat gyártják ......................................... 

d) Írjátok le az alumínium legjelentősebb ércének a nevét, és a módszert amellyel   

gyártják. Miért adagolnak a keverékhez kriolitot?  

.................................................................................................. 

 ....................................................................................................................................... 

e) A termit pirotechnikai elegy, amely magas hőmérsékleten ég. Írjátok le mindkét 

anyag nevét és képletét, amelyek alkotják. Írjátok le a termit égésének reakcióját 

kémiai egyenlettel. 

 .................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

3. feladat (12 p) 

Az S, O, H, Al vegyjelekből alkossatok 8 szervetlen vegyület képletét és 

nevezzétek meg. Bármilyen számjegyet használhattok. Válasszatok ki közülük két 

olyan vegyületet, melyek kölcsönös reakciója az úgynevezett semlegesítés és írjátok 

le kémiai egyenlettel.   

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

4. feladat (12 p) 

Márton az óraüvegen 32,0 g nátrium(I)-karbonátot mért le. A főzőpohárba körülbelül 

200 cm3 desztillált vizet öntött, majd hozzáadta az óraüvegen lemért anyagot.  

Fecskendővel leöblítette az óraüveget, hogy a maradék anyag is a főzőpohárba 

kerüljön, majd az oldatot összekeverte. Az oldatot 500 cm3 térfogatú mérőlombikba 

öntötte. Desztillált vízzel, fecskendő segítségével alaposan kiöblítette a főzőpoharat, 

melynek tartalmát ismét a mérőlombikba öntötte. Ezután az oldat térfogatát 

a lombikban desztillált vízzel fecskendő segítségével a jelig telítette. A mérőlombikot 

dugóval lezárta, és az oldatot a lombik lefelé és visszaforgatásával összekeverte.  

Írjátok le: 



a) a nátrium(I)-karbonát kémiai képletét. ................................................. 

Számítsátok ki: 

b) a nátrium(I)-karbonát koncentrációját az oldatban, 

c) a nátrium(I)-karbonát tömegtörtjét az oldatban. 

 M(Na) = 22,99 g/mol,  M(C) = 12,01 g/mol, M(O) = 16,00 g/mol,  

 ρ(oldat) = 1,060 g/cm3 

 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 



PRAKTICKÉ ÚLOHY 

Chemická olympiáda – kategória D – 51. ročník – šk. rok 2014/15 
Domáce kolo 
 

Meno: ......................................................... 

Válaszlap                           Spolu bodov: ............................................ 

 

1. Írjátok le a gyakorlatban előállított anyagok neveit:  

CuSO4·5H2O ......................................................................................................  

írjátok le a triviális nevét is .............................................................. 

K2CO3         ........................................................................................................ 

CuO  ........................................................................................................ 

K2SO4  ........................................................................................................ 

2. A réz(II)-oxid világoskék csapadék bomlásával keletkezett. A zárójelből 

válasszátok ki a helyes állítást, és egészítsétek ki a mondatot:  

Termikus változás szempontjából a réz(II)-oxid előállítását az ..................... 

folyamatok közé soroljuk. (exoterm / endoterm)  

3. Írjátok le, milyen laboratóriumi eszközöket használtatok a melegítésnél: 

 

a ................................................................. 

b ................................................................. 

c ................................................................. 

d ................................................................. 

e ................................................................. 

4. Magyarázzátok meg, mire szolgál a dekantálás (ülepítés).  

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 



5. Írjátok le a termék jellegét és színét, amely a 2. feladatban kristályosítással 

keletkezett az oldat hűtése folyamán.  

................................................................................................................................. 

6. A K2SO4 vizes oldata a lángot lila színűre festi. Mely elem okozza ezt 

a jellegzetes színét a lángnak?  

................................................................................................................................. 

7. A szulfát anionok jelenléte a kálium(I)-szulfát oldatában sztroncium(II)-nitrát 

oldat reakciójával bizonyítható, melynek következtében fehér csapadék 

keletkezik. Írjátok le a reakció kémiai egyenletét.  

................................................................................................................................. 

8. Számítsátok ki a K2CO3 tömegtörtjét a gyakorlathoz használt oldatban, ha 

50,0 ml oldat 2,80 g K2CO3-t tartalmazott, és az oldat sűrűsége 1,043 g/cm3 

volt. Az eredményt fejezzétek ki százalékban is.  

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

9. Írjátok le, milyen hozamot értetek el a munka folyamán. 

CuO tömege  .......................................  g 

K2SO4 tömege              .......................................  g  



10. Számítsátok ki a CuO elméleti hozamát, ha a leírt eljárással  5,00 g 

CuSO4·5H2O – ből állítjuk elő. 

M(CuSO4·5H2O) = 249,66 g/mol 

M(CuO) = 79,55 g/mol 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
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